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Procedure for styringsdokumenter for fuldtidsuddannelser 

 

 

 

 

Formål 
Formålet med proceduren er, at der på EAMV er en systematik og gennemsigtighed i uddannelsernes arki-
vering af relevante styringsdokumenter, der skal sikre et naturligt informationsflow mellem undervisere, 
ledelse og administration. 
 
Vi skal på EAMV til hver en tid have adgang til de relevante styringsdokumenter på EAMVs fuldtidsuddan-
nelser, der er centrale og væsentlige ifm. kvalitetssikring af uddannelserne. 
 
 
Anvendelse 
Proceduren anvendes på alle fuldtidsuddannelser på EAMV 
 
Fremgangsmåde/metode 
Styringsdokumenterne arkiveres i mappestrukturen her: J:/Intranet/kvalitet/”uddannelse”/styringsdoku-
menter. 
 
Styringsdokumenterne omfatter nedenstående mapper: 
 

- Censorformandsskabet  
- Evalueringer  
- Fag- og forløbsplaner, skemaer mv. 
- Pensum- og litteraturlister  
- Projektbeskrivelser  
- Rammekontrakt 
- Studieordninger  
- Teammøder  
- Uddannelsesnetværksmøder  
- Uddannelsesudvalg  
- Videngrundlaget   
- Øvrige relevante dokumenter  

 
Dokumenterne i de forskellige mapper skal arkiveres med tydelig angivelse af semester og studieår. 
 

Indhold i styringsdokumenterne 
I nedenstående tabeller angives, hvilke konkrete dokumenter, der skal arkiveres, hvorfor dokumenterne er 
vigtige, hvad og hvornår de skal opdateres, hvor de skal arkiveres og endelig hvem der er ansvarlig for det.  
Tabellerne er opdelt, så det tydeligt fremgår, om det er undervisere, ledelse, administration eller kvalitets-

afdeling der har ansvar for styringsdokumenterne. 
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Team/undervisere 

Mappe i sty-
ringsdokumen-
ter 

Hvorfor Hvad Hvor Hvornår Hvem 

Fag- og for-
løbsplaner, 
skemaer mv. 
 

Sikring af, at dokumen-
tation af uddannelser-
nes planlægning og til-
rettelæggelse sker i hen-
hold til uddannelsens 
læringsmål på en pæda-
gogisk varieret måde og 
at studiet er tilrettelagt, 
så det svarer til et fuld-
tidsstudie 

Arkivering af: 
Fag- og forløbsplaner, 
skemaer udleveret til 
studerende, 
Eventuelle semesterpla-
ner jf. formkrav i seme-
sterplan/fagplan 
Eventuelle årshjul for 
uddannelsen 
 

Dokumenterne arkive-
res i undermapperne i 
mappen 

Dokumenterne opdate-
res og gemmes ved op-
start af hvert semester 
samt efterfølgende op-
daterede versioner. 

Uddannelsesleder/ 
Teamet 

Pensum- og lit-
teraturliste 

Sikring af, at opdaterede 
pensum- og litteraturli-
ster forefindes til di-
rekte brug på EAMVs 
hjemmeside og doku-
mentation for, at ud-
dannelserne har det 
rette niveau og indhold 
og er baseret på nyeste 
viden.  
 

Pensum- og litteraturli-
sterne skal indeholde alt 
obligatorisk materiale 
(pensum, programmer, 
online tjenester, links, 
artikler, udstyr, pc mv.) 

Pensum- og litteraturli-
sterne gemmes i map-
pen ”Pensum- og littera-
turliste” 

Dokumentet opdateres 
løbende, når der er nye 
undervisningsmateria-
ler, der anvendes i un-
dervisningen 

Teamet 

Studieordnin-
ger 

Sikring af, at seneste 
version af studieordnin-
ger og valgfagskataloger 
er tilgængelig for chefer, 
administration og kvali-
tetsafdeling 

Der frigives hvert år en 
fælles EAMV-skabelon 
for studieordninger og 
valgfagskatalog, som in-
deholder de nødvendige 
institutionelle ting 

Skabelon for studieord-
nings- og valgfagskata-
log arkiveres i mappen 
”studieordninger” og de 
færdige studieordninger 
gemmes ligeledes her 

Studieordningerne op-
dateres forud for studie-
start og efter behov for 
valgfagskataloget, dog 
senest 3 mdr. forud for 
valgfagenes afvikling 

Uddannelsesleder: Stu-
dieordning og valgfags-
katalog 
 
Kvalitetsafdeling: 
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Skabeloner til studieord-
ninger og valgfagskata-
log 

Teammøder Sikring af, at der drøftes 
status på holdene, fag 
og projekter, viden-
grundlaget, kvalitet og 
øvrige relevante emner. 
Fast dagsorden til mø-
derne er en hjælp til at 
behandle de områder, 
som er nødvendige for 
at efterleve EAMVs stra-
tegier 

Der holdes teammøder 
min 1 gang pr. måned 
med en fast dagsorden 
som skal gennemgås 
hver gang. Afholdes der 
mere end ét teammøde 
om måneden skal dags-
ordenen kun bruges på 
det ene af møderne. 

Dagsorden for teammø-
der findes i mappen 
”teammøder”, hvor 
også referater gemmes 

Dagsorden og referat 
opdateres og gemmes 
ved hvert afholdt team-
møde. 

Uddannelsesleder 

Uddannelses-
netværk 

Uddannelsesnetvær-
kene udarbejder fælles-
delen af studieordninger 
og der arbejdes på 
landsplan for at udvikle 
uddannelserne, så de 
har rette niveau, ind-
hold samt relevans. 
Netværket har et fast 
kommissorium 

EAMVs repræsentant 
gemmer dagsordener og 
referater, så teamet og 
chefer har adgang til in-
formationer og mulig-
hed for at give input til 
møderne. 

Dagsorden og referater 
gemmes i mappen ”ud-
dannelsesnetværk” 

Dagsorden og referat 
opdateres og gemmes 
ved hvert afholdt ud-
dannelsesnetværks-
møde. 

EAMVs repræsentant i 
uddannelsesnetværket 

Videngrundlag Sikring af, at teamet 
samlet set har relevant 
tilknytning til uddannel-
sesområdernes viden-
grundlag inden for be-
skæftigelsesområdet, 
udviklingsområdet og 
forskningsfeltet. 
 

Vidensaktiviteter doku-
menteres i ”teamets vi-
dengrundlag”, hvor der 
for hver aktivitet oplyses 
videnstype, kategori, 
hvilken viden der ind-
hentes og hvilke fagele-
menter den bidrager til, 
herunder eventuelle 

Dokumentet er tilgæn-
gelige i styringsdoku-
menterne. 

Dokumentet drøftes og 
opdateres løbende på 
bla teammøder og arki-
veres i mappen ”viden-
grundlag”. 
Opdateringen sker mini-
mum én gang årligt og 
altid forud for afrappor-
tering af kvalitetsrap-
porten 

Uddannelsesleder sør-
ger for, at arbejdet med 
videngrundlaget iværk-
sættes 
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Desuden skal dokumen-
terne synliggøre en ud-
vikling i arbejdet med vi-
dengrundlaget 

AU-fag, samt hvilken un-
derviser der er tale om 
 
 

Øvrige rele-
vante doku-
menter 

Der kan på uddannelsen 
være dokumenter, som 
fx undervisningsmateri-
ale, baggrundsmateria-
ler mv. som er relevante 
for uddannelsen og som 
har relevans ift. viden-
deling og åbenhed 

Afhænger af de øvrige 
relevante dokumenter 

Dokumenter arkiveres i 
mappen ”øvrige rele-
vante dokumenter”, 
hvor teamet kan oprette 
undermapper 

Opdateres løbende Teamet 
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Ledelse 

Mappe i sty-
ringsdoku-
menter 

Hvorfor Hvad Hvor Hvornår Hvem 

Censorfor-
mandskabet 
 
 

Sikring af, at rapporter 
og meddelelser fra cen-
sorformandskabet ind-
drages i arbejdet med 
uddannelsens niveau og 
indhold samt relevans. 

Rapporter for uddannel-
sesområdet fra censor-
sekretariatet.dk. 
 
Meddelelser sendt til 
EAMV fra censorsekreta-
riatet 
 
 

Rapporter og meddelel-
ser arkiveres i mappen 
”Censorformandskabet” 
 
Desuden sendes rappor-
ter og meddelelser til 
uddannelseslederen, 
som bedes bringe det op 
på næstkommende 
teammøde.  
 
Uddannelseslederen 
bringer indholdet op på 
det førstkommende 
teammøde 

Opdateres når der er 
nye rapporter og med-
delelser.  

Uddannelseschefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddannelseslederen 
 

Uddannelses-
netværk 

Uddannelsesnetvær-
kene udarbejder fælles-
delen af studieordninger 
og der arbejdes på 
landsplan for at udvikle 
uddannelserne, så de 
har rette niveau, indhold 
samt relevans. 
Netværket har et fast 
kommissorium 

EAMVs repræsentant 
gemmer dagsordener og 
referater, så teamet og 
chefer har adgang til in-
formationer og mulig-
hed for at give input til 
møderne. 

Dagsorden og referater 
gemmes i mappen ”ud-
dannelsesnetværk” 

Dagsorden og referat 
opdateres og gemmes 
ved hvert afholdt uddan-
nelsesnetværksmøde. 

EAMVs repræsentant i 
uddannelsesnetværket 
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Administration/kvalitetsafdeling 

Mappe i sty-
ringsdokumen-
ter 

Hvorfor Hvad Hvor Hvornår Hvem 

Evalueringer Sikring af, at evalue-
ringsresultater bliver of-
fentliggjort for at bi-
drage til den løbende 
opfølgning omkring ud-
dannelsernes viden-
grundlag, niveau og ind-
hold samt relevans. 

Evalueringsresultater fra 
centralt styrede evalue-
ringer 
 
 

Resultaterne arkiveres i 
de tilhørende under-
mapper i mappen ”Eva-
lueringer” 
 
 
Evaluering af den indivi-
duelle underviserevalu-
ering sendes kun direkte 
til underviseren og den 
respektive uddannelses-
chef 

Resultaterne arkiveres 
så snart de er tilgænge-
lige – se procedure for 
evalueringer 

Administrationen – den 
der er bemyndiget til at 
gennemføre evaluerin-
ger 

Uddannelses-
udvalg 
 
 

Sikring af, at informatio-
ner fra uddannelsesud-
valgsmøder er tilgænge-
lige for alle medarbej-
dere for at sikre viden-
deling. 

Dagsordener og refera-
ter 

Dokument med link ar-
kiveres i mappen ”Ud-
dannelsesudvalg” 

Opdateres efter hvert 
møde 

Administrationens refe-
rent fra møderne 

Rammekontrakt Sikring af, at alle har ad-
gang til rammekontrak-
ten  

Den underskrevne ud-
viklingskontrakt  

Dokument gemmes i 
mappen ”rammekon-
trakt” 

Rammekontrakten of-
fentliggøres, når den er 
godkendt og underskre-
vet. 

Kvalitetsafdelingen 
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Uddannelsescheferne følger op på, at teamene anvender styringsdokumenterne og sikrer relevansen af de 
arkiverede dokumenter. 
 
Kvalitetschefen følger op på, at relevante kvalitetsmæssige områder er dækket af styringsdokumenterne og 
iværksætter de nødvendige ændringer for at bringe forholdene i orden. 
 
Den samlede chefgruppe har ansvaret for overholdelse af proceduren. 
 
 
Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt.  

 


